
13

NOVENA DE  

Nossa Senhora Auxiliadora
 

5º Dia: Maria, a mulher que guarda a profecia em seu coração

Oração de Abertura: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Rezemos: À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. 
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, 
mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.  
Amém!

Canto: Maria do Silêncio 
            https://bit.ly/3aIUryv 

Ouçamos, neste momento, um pequeno fato da vida de Dom Bosco: 

L1: O papel de Maria na história da salvação e todos os privilégios que Deus lhe concedeu estão coligados 
ao mistério de sua maternidade: Mãe do Redentor e Mãe de todos os redimidos. Paulo VI proclamou-a 
solenemente “Maria Mãe da Igreja”. Justamente porque Mãe, ela é também Auxiliadora da Igreja, dos 
Pastores e de todos os cristãos; a Igreja, por isso, a invoca “com os títulos de Advogada. Auxiliadora, 
Perpétuo Socorro, Medianeira” (LG 62). Maria suscitou D. Bosco como apóstolo do titulo de Auxiliadora, 
o qual disse aos seus filhos: “N. Senhora quer que a honremos com o titulo de Maria Auxiliadora” (MB 7, 
339). Em atitude de escuta e de oração, queremos crescer na consciência desta prerrogativa da Virgem, para 
entregar-nos com maior confiança ao seu materno auxílio.

 
L2: D. Bosco assegurou que a Virgem Auxiliadora abençoa de modo especial todos aqueles que se 
preocupam com a juventude (MB 16, 238). Como Jesus teve manifestações de especial bondade e ternura 
para com os pequenos, assim são especialmente para com os jovens os cuidados maternos da Virgem. 
Por isso, no mesmo instante em que o Senhor quis iluminar Joãozinho Bosco sobre seu chamado para a 
salvação dos jovens, disse-lhe também: “Eu te darei a Mestra”; e Maria, tomando Joãozinho pela mão com 
bondade, chamou de seus filhos os jovens do sonho profético. Como D. Bosco, também nós, chamados 
certamente pela intervenção de Maria a caminhar “com os jovens para conduzi-los à pessoa do Senhor 
ressuscitado”, sentimos que “a Virgem Maria e uma presença materna nesta caminhada” (Const. 34). Ela 
mesma nos ilumine, como fez com D. Bosco, a respeito da beleza e da importância desta missão; e nos 
ajude a colocá-la em prática.
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A palavra de Deus nos ensina, ouçamos. 
Lc 2,21-35

Para refletir e aprofundar
O silêncio é portal fecundo da escuta de Deus. Maria, era a mulher do silêncio, sabia de sua missão pois se 

colocava à escuta. Queremos, ao olhar esta virtude mariana, olhar para as nossas vidas. Temos feitos momen-
tos de oração? O que o Senhor nos pede e nos revela? Que tipo de silêncio preciso fazer?

 
Há tanto barulho no mundo. Aprendamos a estar em silêncio dentro de nós mesmos e diante de Deus. 

Papa Francisco

Preces:
- Rezemos por alguém muito especial para nós. Neste tempo de silêncio, recordemos todos que estão próximos 

ou longe, e confiemos todos à proteção de Maria. 

🌸 Flores Para Maria
Visite as Redes Sociais da Inspetoria  
e veja qual o seu desafio e gesto concreto para hoje!

Instagram: https://url.gratis/3I3X8

Facebook: https://url.gratis/tPi24

Ato de entrega a Nossa Senhora Auxiliadora

 
Ó Maria Auxiliadora, como nosso pai Dom Bosco fez com os jovens do oratório de Valdocco, por ocasião 
da cólera, nós também, em um mundo afetado pela epidemia de coronavírus, desejamos, como Família 
Salesiana, expressar nossa entrega filial ao seu coração materno. Conforta os doentes e suas famílias. 
Apoia os médicos e profissionais de saúde. Ajuda todos os membros da sociedade e os governantes. Acolhe 
a todos que morreram desta epidemia. Acima de tudo, renova em cada um de nós, em nossas comunidades 
e nossas famílias, a fé em teu Filho Jesus, morto e ressuscitado. Fazendo nossas as palavras de Dom Bosco, 
te dizemos: Ó Maria, Virgem poderosa, Tu, grande e ilustre defensora da Igreja; Tu, auxílio maravilhoso 
dos cristãos; Tu, terrível como exército ordenado em batalha; Tu, que, só destruíste toda heresia em todo o 
mundo. Nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo; e na hora da 
morte, acolhe nossa alma no Paraíso! Amém.

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...




